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ONDERHOUDSGIDS VOOR SILO’S
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Beschrijving  
van de voornaamste  
onderdelen van silo’s

1. Verankeringssysteem COMBILIFT

2. Mangat

3. Ontluchtingspijp

4. Inrichting voor het langs onder inblazen + dop met ketting

5. Steunkader

6. Afsluitluik

7. Bevestigingssteun voor vibrator

8. Inrichting voor het inblazen langs boven + dop met ketting

9. Transportkader

10. Transportslot

11. Zijdelingse verankering

12. Middenverankering
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Een regelmatige inspectie en onderhoud van de silo en 
zijn onderdelen, alsmede de inachtneming van enkele 
basisaanbevelingen bij het gebruik van de silo’s zullen 
helpen om zowel de silo als zijn inhoud (gipspleister) in 
een optimale gebruikstoestand in de tijd te behouden.

Diverse factoren tijdens de 
opslag, het vullen en vervoer 
van de silo’s naar of van een 
bouwplaats kan de kwaliteit 
en de toepassing van het 
gipspleister beïnvloeden.
Dit boekje heeft tot doel om 
deze invloeden te verklaren en 
om eventuele stoornissen te 
voorkomen.

AANDACHT

Aandachtspunten  
bij het gebruik  
van silo’s2
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2.a Identificatie

▶ Het nummer van de silo
Elke silo heeft een identificatieplaatje met 
een uniek nummer (gedefinieerd door de 
fabrikant van de silo). Een registratie van 
al uw silo’s op basis van deze nummers 
zal u toelaten om de evolutie van de staat 
van de silo’s in de tijd op te volgen en zo 
nodig correctieve maatregelen te plannen.

▶ Leveringsbon nummer
Vóór elke levering op de bouwplaats 
moeten de stickers van eerdere leveringen
verwijderd worden. ALLEEN de nieuwe
sticker die overeenkomt met de laatste 
vulling moet zichtbaar op de silo 
aanwezig zijn. Het leveringsbon nummer 
is essentieel en begint steeds met 92...  

Impact op het pleister : traceerbaarheid
Gevolgen : probleem bij het opvolgen 
van de kwaliteit

▶

▶
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2.b Inspectie/Reiniging

▶ Luchtdichtheid van de silo
Houd de binnenkant van de silo vrij 
van vocht. Controleer daartoe dat alle 
silo-openingen (mangat, afsluitingsluik, 
kleppen, vulopeningen) functioneel, 
gesloten en hermetisch dicht zijn
vóór vervoer en opslag.
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2.b Inspectie/Reiniging

Impact op het pleister : bevochtiging • 
klontenvorming • verontreiniging
Gevolgen voor het stukadoren : obstructie in 
de silo + machines • schommelingen in de 
eigenschappen en verwerking van het pleister  
• problemen bij de afwerking

▶  Luchtdichtheid  
van de Silomat

Als het vat van de Silomat tijdens 
het transport aan de silo is 
gekoppeld, controleer ook of de
kleppen van de Silomat
hermetisch gesloten zijn.
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2.b Inspectie/Reiniging

▶ Inwendig uitzicht
Ledig de silo volledig minstens 1x per 
jaar, zodat een visuele inspectie van 
de binnenkant van de silo mogelijk 
is. Reinig indien nodig het volledige 
interieur van de silo.

▶ Uitwendig uitzicht
Houd de silo proper aan de 

buitenzijde. Op die manier zal een 
mogelijke beschadiging snel en 
gemakkelijk opgemerkt worden.
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▶  Langdurige 
opslag van de silo

Als de silo gedurende een 
lange periode niet gebruikt 
wordt, zorg ervoor dat de 
silo volledig leeg is. Reinig 
de binnenkant en het interieur 
en vermijd alle mogelijke 
vochtinfiltratie in de silo.

2.c Transport/Opslag

▶ Bewaartijd
De eigenschappen van een gipspleister 
in silo onder optimale omstandigheden 

worden gedurende 3 maanden 
gegarandeerd. Na deze periode is 

het aangeraden om de silo volledig te 
ledigen en zijn inhoud te vernieuwen.
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2.d Vullen

Impact op het pleister : verdichting • degradatie 
lichte toeslagstoffen • heterogene lagen  
• contact met lucht
Gevolgen voor het stukadoren : obstructie silo 
+ machine • schommelingen verspuiten, 
eigenschappen en verwerking van het pleister 
(zwaar, klevend, afbindtijd,...) • problemen bij 
de afwerking

▶ MAX. druk en afstand
De maximale blaasdruk tijdens 
het vullen is 1 bar. Deze druk 

komt overeen met een maximale 
slanglengte van 4 x 5 m. In de 

praktijk bedraagt de afstand 
(tijdens het vullen) tussen de 

oplegger en de silo  
max. 15 tot 20 m.

▶ Mengeling van gipspleisters
Vul nooit een silo met verschillende types of 
merken van pleisters. Vermijd zo mogelijk het 
vullen van silo’s die nog gedeeltelijk gevuld 
zijn. Als dit onvermijdelijk is, moeten de 
volgende principes in acht genomen worden:
•  blaas niet in een volledig gevulde silo 

(verdichting)
•  de voorkeur geven aan een productiedatum 

die zo dicht mogelijk bij de productiedatum 
van de voorgaande vulling ligt 

•  vermijd het vullen van een silo met minder 
dan 5 ton om te voorkomen dat er te veel 
lucht in de silo komt.
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2.d Vullen

Impact op het pleister : bevochtiging  
• verdichting • degradatie van lichte 
toeslagstoffen
Gevolgen voor het stukadoren : Obstructie silo 
+ machine • wijziging eigenschappen en 
verwerking pleister (zwaar en klevend)

Impact op het pleister : verdichting • geen 
homogeen pleister • degradatie van lichte 
toeslagstoffen
Gevolgen voor het stukadoren : obstructie silo 
+ machines • schommelingen verspuiten, 
eigenschappen en verwerking van het 
pleister (zwaar en klevend)

▶ Staat van de kleppen
De inblaas- en ontluchtingskleppen, 

alsook hun afsluitdoppen, moeten steeds 
voorhanden, functioneel en gesloten 

zijn buiten de vulwerkzaamheden. Een 
ontbrekende dop of een (gedeeltelijk) 

gesloten of defecte klep leidt tot vocht in de 
silo en/of overdruk tijdens het blazen.

▶ Inblazen langs onder
Geef steeds de voorkeur aan het 
vullen van de silo via de onderste 
inblaasinrichting. Op die manier wordt 
het pas ingeblazen pleister vermengd 
met het pleister dat zich eventueel nog in 
de silo bevindt en wordt een pleister met 
homogene eigenschappen gevormd.

▶ Inblazen langs boven
Het vullen van de silo via de bovenste 

blaasinrichting kan een negatieve invloed 
hebben op de verwerkingseigenschappen 

van het pleister.
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Interventies en 
onderhoudsfrequentie 
van silo’s3
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3.a  Bij ieder(e) vertrek naar/  
terugkomst van de bouwplaats

1

3

5

2

4

Mangat 
> Rubberdichting
> De 3 sluitgrepen

Bovenste inblaasinrichting 
> Aflsuitdop en ketting
> Controleer of de leiding niet verstopt is

Afsluitluik
> Rubberdichting
> Luik en hendel
> Sluitpin
> Bout en blokkeermoer

Onderste inblaasinrichting 
> Sluitklep 

> Afsluitdop en ketting 
> Controleer of de leiding niet 

verstopt is

Ontluchtingspijp 
> Controleer of de 
pijp niet verstopt is

Dessin

▶ Controleer steeds of deze inrichtingen hermetisch dicht zijn

▶ Controleer of de volgende onderdelen voorhanden, in goede staat en 
luchtdicht zijn:



16

3.b Om de 6 maanden

▶ Inwendig uitzicht
Controleer de binnenkant op 
gipsklonten of korsten. Zo ja, 
ledig en reinig de silo volledig.

▶ Mangat
Controleer of de afdichting van het 

mangat in goede staat is.
Als het gehard of beschadigd is 

(krassen, barsten, vervorming), of als 
er klonten gips omheen zitten, plan 
dan een vervanging. Maak van de 

gelegenheid gebruik om de scharnieren 
van het mangat in te vetten.
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▶ Blaas- en 
ontluchtingsinrichting

Controleer of de onderste en 
bovenste inblaasleidingen en de 

ontluchtingspijp niet verstopt / 
geblokkeerd zijn. Verwijder zo 

nodig alle aanhechtende resten.

▶ Afsluitluik
Controleer of de sluitingsklep aan 
de onderzijde van de silo niet 
verstopt / geblokkeerd is. Verwijder 
zo nodig aanhechtende resten.

▶
Vet de sluitingsklep in aan de 
onderzijde van de silo via de

daarvoor voorziene gaten. 
Regelmatig invetten voorkomt

vervormingen/breuken in de klep of 
de hendel.

3.b Om de 6 maanden



18

3.c Jaarlijks

▶ Uitwendige inspectie
Controleer de silo op uitwendige 
schade (scheuren, slijtage, breuk, 
enz.). Zo ja, plan dan zonodig de 
passende reparaties.

Controleer alle bouten en draai ze vast 
indien nodig.

Controleer de vulleidingen op 
slijtage. Zorg in geval van slijtage 
voor vervanging / versterking van de 
betroffen delen.

▶ Inwendige inspectie
Ledig de silo elk jaar volledig 

om het interieur te inspecteren en 
om eventuele gipsresten aan de 

wanden te verwijderen. Als er 
roest aanwezig is, plan dan een 

zandstraling en behandeling van de 
wanden tegen roest (roestwerende 

bescherming + anti-kleef vernis).
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3.c Jaarlijks

> Ledig de silo volledig
> Controleer de binnenzijde en reinig indien nodig
>  Verzeker de luchtdichtheid van de silo (sluit het mangat, het luik aan de 

onderzijde en alle kleppen)
> Vóór het inblazen, controleer de binnenwand op enige condensatie

Bij een langdurige opslag van de silo

Deze aanbevelingen zijn een selectie uit de richtlijnen van de silofabrikant die bij niet-
naleving een risico op verstoring van de verwerking van het pleister kunnen inhouden.
Raadpleeg de installatie-/gebruikshandleiding van de silofabrikant voor alle controle- 
en onderhoudswerkzaamheden.

▶
Indien nodig, droog de silo na het 
reinigen om vocht te verwijderen 
en af te voeren, sluit alle ingangen 
hermetisch af (mangat, kleppen, 
doppen, luiken,...).
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KNAUF TECHNICS

PLANNER SUITE SALES TEAM

Hebt u vragen over de producten 
of systemen van Knauf? Aarzel niet 
om contact op te nemen met onze 
technische dienst. Zij zullen alles doen 
om u een passend antwoord te bieden.

+32 (0)4 273 83 02
technics@knauf.be

Snel efficiënte informatie nodig 
over onze producten en systemen? 
Raadpleeg onze digitale kanalen. U 
vindt ons niet alleen op onze website, 
maar ook op de sociale netwerken.

Knauf Digital 
www.knauf.be/planner-suite 

info@knauf.be

KNAUF BIM 
www.knauf.be/bim

technics@knauf.be

Bent u een professional en hebt u 
commerciële vragen? Aarzel niet om 
contact op te nemen met uw erkende 
handelaar. Indien u dat wenst, kan 
ook een vertegenwoordiger van Knauf 
u advies geven. Op zoek naar zijn 
contactgegevens? Neem contact op 
met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11
info@knauf.be

Knauf 
Rue du Parc Industriel, 1 

B-4480 Engis

Geniet steeds van de beste service!

KNAUF BLUE DISTRIBUTION CENTER

KNAUF ACADEMY

Wilt u specifieke informatie over de 
milieu-impact van onze producten of 
diensten? Bezoek ons speciaal aan dit 
thema gewijde platform.

 
www.knauf-blue.be
blue@knauf.com

We zullen leveren vanuit ons nieuw 
distributiecentrum te Herstal, waar 
onze Knauf-producten en -systemen 
worden opgeslagen. Zo kunt u ons 
assortiment combineren tijdens 
een enkel transport vanuit ons 
distributiecentrum. 

www.knauf.be/distribution-center
order@knauf.be

Dankzij onze studiedagen op 
hoog niveau en aangepast aan uw 
behoeften op het terrein verwerft u alle 
nodige kennis om de uitdagingen van 
vandaag en morgen aan te gaan. Een 
voordeel voor u en uw medewerkers, 
want opleiding is de sleutel tot de 
toekomst!

www.knaufacademy.be 
+32 (0)4 273 83 49

academy@knauf.be

Knaufbe

KnaufBelgium

KnaufBelgium

Knauf-belgium


